Stichting ‘ De Houtduif ‘
Heeswijk-Dinther

Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
Toelichting

Actief

31.12.2016
€

31.12.2015
€

Vlottende activa
Vorderingen:
overige vorderingen en
overlopende activa

1

246

673

Liquide middelen

2

56.764

63.533

57.010

64.206

Passief
Eigen vermogen
Kapitaal

3

56.410

63.220

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

4

600
57.010

986
64.206

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting ‘ De Houtduif ‘
Heeswijk-Dinther

Staat van baten en lasten over 2016
2016
€
Baten
Ontvangen giften

Lasten
Verstrekte giften
Kosten vrijwilligers
Algemene kosten

Rentebaten

samenstellingsverklaring afgegeven

2015
€

0

5

5.750
300
905

0

44.447
300
1.012
6.955

45.759

-6.955
145
-6.810

-45.759
503
-45.256

Stichting ‘ De Houtduif ‘
Heeswijk-Dinther

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Algemeen
De verhuuractiviteiten van Stichting de Houtduif in het pand “de Looz-Corswarenhoeve” te
Heeswijk-Dinther zijn beeindigd per 31 december 2012.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs,
rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het jaar van
aanschaffing.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid welke individueel worden bepaald.
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